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Caso dos seis denunciados de caça furtiva e crimes
conexos no PNG: Tribunal de Gorongosa declara-se
incompetente e transfere para a alçada provincial
`

Gorongosa (O Autarca) – O
Tribunal Judicial do Distrito de Gorongosa decidiu ontem, quinta-feira (21), a
transferência para o Tribunal Judicial
da Província de Sofala do Processo nº
262/G/2018, com seis réus em liberdade provisória mediante caução, acusados de prática de caça furtiva e crimes
conexos no Parque Nacional da Gorongosa.
O Juíz Leonid de Bruno Muhate declarou no despacho recaído sobre
o julgamento havido no dia 12 de Fe-

Frase:

Quem te viu vivendo de Migalhas, te verá
vivendo de Milagres!■

vereiro corrente, cuja apresentação da
sentença estava prevista para ontem
CÂMBIOS/ EXCHANGE – 22/02/2019
Moeda

País

Compra

Venda

EUR

UE

70.13

71.01

USD

EUA

61.94

63.16

ZAR

RSA

4.42

4.51

FONTE: BANCO DE MOÇAMBIQUE

SF Holdings,
UM GRUPO COM ENERGIA MOÇAMBICANA

O Autarca – Jornal Independente, Sexta-feira – 22/02/19, Edição nº 3646 – Página 02/10
(21), que o Tribunal Judicial do Distrito de Gorongosa é incompetente para
reconhecer da infracção criminal cometida pelos arguidos, pelo facto de a
moldura penal que envolve o caso não
ser da sua jurisdição, daí ter ordenado
a remissão dos autos ao Tribunal Judicial da Província de Sofala, sendo este
Tribunal competente para conhecer dos
ilícitos criminais praticados pelos arguidos Nelson Romeu Gonçalves, Alberto Ngonguo Usole, Shazeen Abdul
Rahin, Abdul Rahin Sedik Daud, Eduardo Eloy Mendes da Siva e Eduardo Gonçalves de Matos Pereira.
Segundo consta do despacho
do Juíz Leonid de Bruno Muhate, o
qual O Autarca teve acesso em primeira mão, o Tribunal Judicial do Distrito
de Gorongosa, nos termos estatuídos
no artigo 84º, nº 2, alínea b) da lei nº
24/2007, de 20 de Agosto, julga infracções criminais que correspondam a pena de prisão não superior a 12 anos de
prisão maior.
Referindo-se a matéria apurada
dos autos, o Juiz explica no despacho
datado de 20 de Fevereiro corrente que
“em bom rigor, vislumbra-se a existência, no nosso ordcnamento jurídico, de
duas normas distintas para a penalização da conduta dos arguidos, nomeadamente o Código Penal e a Lei de Protecção, Conservação e Uso Sustentável
da Diversidade Biológica, criando a
percepção de conflito da existência de
conflito aparente de normas, uma vez
que a primeira penaliza os crimes de
Armas Proibidas e Caça Proibida, com
a pena de 8 a 12 anos de prisão, porquanto a segunda penaliza os mesmos
crimes com a moldura penal de 12 a 16
anos de prisão maior”.

Conduta dos arguídos é do ponto de
vista criminal censurável
No despacho em citação, o
Juíz Leonid Muhate questiona: Será
que a conduta dos arguídos é isenta de
sansão penal? E, ao discorrer sobre isso, sublinha que do ponto de vista criminal, é censurável a conduta de alguém que, sem autorização das instituições competentes, faz-se a caça no
período nocturno, abate animais com
recursos a armas em situações ilegais.
“No nosso direito pátrio, por
referência ao que vem estabelecido no
artigo 359º, nº 1, do Código Penal, há
uma previsão segundo a qual “aquele
que caçar, nos meses que pelas normas
for proibido o exercício da caça, ou
que, nos meses que não forem de defeso, caçar por modo proíbido pelas mesmas normas, será punido” – salienta e
acrescenta: “Este dispositivo normativo, proíbe tanto a caça com licença assim como sem ela, sendo que, a primeira quando é efectuado nos meses
defesos, ou nos meses que não são de
defeso, caçar de modo proibido na lei”.
Arguidos preenchem elementos
constitutivos do crime de caça
proibida nos termos do Código
Penal
O Juíz da causa prossegue no
seu despacho, referindo que compulsado os autos constata-se que as citadas
disposições legais foram completamente ignoradas e, sobretudo, violadas e,
consequentemente, não subsistem dúvidas que os co-arguidos caçaram de
modo proibido pelo Regulamento de
Caça, preenchendo os elementos constitutivos do crime de caça proibida nos
termos do Código Penal.
Ora veja-se, de acordo com o

despacho do Juíz do Tribunal Judicial
do Distrito de Gorongosa: Com recurso
as armas de fogo (cuja situação legal
descreve-se mais adiante), os arguidos
lograram abater três animaius de espécie chango, sendo uma fêmea e dois
machos, um de espécie imbabala fêmea, dois de espécie piva, sendo uma
adulta, dois de espécie perdiz e um facoceiro. Os animais foram abatigos pelo co-arguido Shazeen Abdul Rahin.
Os arguidos confessaram que a
caça foi efectuada no período nocturno, ou seja, iniciou por volta das 19
horas do dia 8 de Setembro de 2018 e
terminou perto das 04 horas do dia seguinte.
O co-arguido Eduardo Gonçalves de Matos Pereira é portador da licença de caça nº M/B-11/2018, que lhe
autoriza a caçar nos distritos de Dondo,
Búzi, Nhamatanda e Cheringoma, válida até 30 de Novembro de 2018 e licença de porte de arma de caça nº AC/
2926/ERA/01. A retro referida licença,
passada por autorização da então Governadora da Província de Sofala, autorizava-o a abater somente duas galinhas do mato e uma lebre. As outras
duas armas de fogo pertencem ao coarguido Shazeen Abdul Rahin e não
possui documentos que o autorize, tendo alegado que foi-lhe ofertado por um
amigo ora falecido, que infelizmente
perdeu a vida antes de efectuar o trespasse da respectiva documentação.
O arguido Eduardo Pereira
possuia uma licença passada pelos Serviços Provinciais de Floresta e Fauna
Bravia de Sofala que autorizava a abater dois animais de espécie gato de mato e um de espécie lebre. Contra todas
as expectativas, os co-arguidos abata-
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rem animais que não constam da licença citada, em flagrante violação da alínea b) do artigo 17º, do Decreto nº
82/2017, de 29 de Dezembro, que aprova o Regulamento de Caça, que estabelece que “constituem obrigações
do caçador abater apenas os animais
autorizados”. Outrossim, é líquido que
os co-arguidos caçaram no período
nocturno, contrariando o disposto do
artigo 12º, nº5, do dispositivo legal supracitado.
Palavra de uns contra as de outros
sobre a zona de caça
O despacho que temos vindo a
citar relata que os co-arguidos alegam
que caçavam na zona de utilização
múltipla e que foram encontrados pelos
fiscais na zona tampão, na posse dos animais mortos, tendo justificado que se
deslocavam ao posto de controlo para
efectuar o registo e posterior pagamento pelos mesmos.
Por sua vez, os fiscais asseguraram que os arguidos abateram os animais da zona tampão do Parque Nacional da Gorongosa. Os declarantes
Tseure Castro Burano e António Amade Saira, por sinal fiscais do Parque
Nacional da Gorongosa, são citados no
despacho como tendo sido unânimes
em afirmar, em sede de audiência de
discussão e julgamento, que ouviram
os tiros provenientes de uma certa zona, que julgam tratar-se de zona tampão. Contudo, não aproximaram para
certificarem-se porque temiam serem
atacados, tendo em conta que era de
noite, limitando-se em preparar emboscadas para neutralizar os caçadores no
momento de saída.
No entanto, segundo ainda
consta do despacho, o declarante António Amade Saira reconheceu que em
Nhamacuenguere, para além da zona
tampão, existe zona de utilização múl-

tipla.
Nessa ordem, o Juíz Leonid
Muhate entende estar-se perante uma
situação da palavra de uns contra as de
outros, ou seja, propocia dúvidas a cerca da localização exacta dos disparos e,
consequentemente, do local onde foram abatidos os animais e, quando é
assim, “nada mais nos resta se não lançar mãos ao princípio de produção da
prova em processo penal in dubio pro
reo, nos termos do qual, em caso de
dúvida o Tribunal deverá apreciar a
prova de modo a não prejudicar o réu,
sendo a parte vulnerável do processo”.
Contudo, entende o Juíz que “
que é certo é que os co-arguidos abateram animais, no período noctuno, com
recurso a armas de fogo em número de
três, sendo que duas não possuem registo e/ou licenças”.
Resultado da produção da prova
Na parte introdutória do despacho, o Juíz Leonid de Bruno Muhate
descreve que “compulsados os autos e
da produção da prova resulta que no
dia 9 de Setembro de 2018, cerca das 7
horas, os fiscais do Parque Nacional da
Gorongosa neutralizaram os arguidos
Nelson Romeu Gonçalves, Alberto
Ngonguo Usole, Shazeen Abdul Rahin,
Abdul Rahin Sedik Daud, Eduardo Eloy Mendes da Siva e Eduardo Gonçalves de Matos Pereira, na zona de Nhamacuenguere, zona tampão do Parque
Nacional da Gorongosa, a 500 metros,
aproximadamente, em direcção ao Posto de Fiscalização da Direcção Provincial de Agricultura e Segurança Alimentar de Sofala.

Os arguidos, que se faziam
transportar numa viatura de marca Toyota Hilux, com a chapa de matrícula
MBF-31-85, portavam três armas de
fogo, sendo uma de calíbre 308, outra
de calíbre ponto 22 e a terceira de calíbre 12, de canos paralelos. Traziam
ainda uma armadura de culatra, 167
munições de calíbre ponto 22, 21 munições de calíbre 308, 10 cartuchos de
calíbre 12 e 4 cartuchos usados, invólucro de arma de fogo de calíbre ponto
22, 3 gambiarras de iluminação e uma
catana.
Acusação e defesa conformam-se
com a decisão do Tribunal de
Gorongosa
O Autarca apurou, entretanto,
que tanto a parte da acusação assim como da defesa conformam-se com a decisão do Tribunal Judicial do Distrito
de Gorongosa de transferência do processo para o Tribunal Judicial da Província de Sofala, considerando válidos
os fundamentos e aguarda-se, ansiosamente, a nova etapa que sera seguida já
na cidade da Beira, onde residem a maioria dos arguídos, nomeadamente Shazeen Abdul Rahin, Eduardo Gonçalves
de Matos Pereira, Eduardo Eloy Mendes da Siva, Nelson Romeu Gonçalves
e os advogados de defesa e de acusação, com excepção dos co-arguidos
Abdul Rahin Sadik Daud, residente na
cidade de Chimoio e pai de Shazeen
Abdul Rahin, e Alberto Ngonguo Usole, residente no Posto Administrativo
de Nhampoca, este último que tinha a
tarefa de pisteiro do grupo de furtivos.■ (Chabane Falume)

Leia e Divulgue O Autarca
O SEU DIÁRIO ELECTRÓNICO EDITADO DA BEIRA
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@ De Interesse Comunitário e da Mobilidade Rodoviária,...
Por: Eng. Carlos Sousa
Formador Especialista & Certificado para a região SADC
Membro da Academia - MasterDrive S.A. homologado por Advanced Driving Institute of Africa

Quando a FADIGA se acomoda nas nossas
actividades de Risco pode gerar um grave Acidente!
Prezados, eis um dos fortes exemplos a tomarmos
ATENTO: Conhece alguma Actividade que nunca gere
Risco? A Fadiga é uma Séria preocupação em geral, mas
so-bretudo no transporte rodoviário.

A fadiga ao volante é um factor crítico junto dos
profissionais do volante. Nunca insista em continuar a
guiar, quando está ensonado.
Uma pesquisa da organização americana National
Safety Council (NSC) apurou que 97% dos patrões de empresas envolvidas no transporte de mercadorias nos EUA
estão preocupados com o problema da fadiga dos seus
empregados e com o possível impacto que a FADIGA tem
nas operações e na segurança das mesmas.
Para quem passa horas ao volante, pelo desempenho da sua profissão, o cansaço mental e ou FADIGA representa um problema critico e fulcral no sector dos transportes e mobilidade rodoviários.
Dados Críticos para reflectirmos:
Pesquisas e estudos mostram que:
- Um condutor tem três vezes mais hipóteses de se
envolver num acidente de viação se estiver cansado;
- Perder até duas horas de sono é semelhante ao
efeito de ter bebido três cervejas;

- Estar acordado por mais de 20 horas é o equivalente a estar legalmente embriagado (afecto ao álcool).
De acordo com a American Sleep Foundation, cerca de metade dos condutores adultos dos EUA admitem estar atrás do volante quando estão sonolentos.
Cerca de 20% dos condutores reconhece mesmo
adormecer ao volante em algum momento durante a
condução.
Queremos aqui alertar para este sério RISCO, destacando alguns dos sinais e sintomas que sugerem estarmos
perante uma condução sonolenta:
- Bocejar com frequência e dificuldade em manter
os olhos abertos;
- Ter problemas para manter sua cabeça erguida;
- Incapacidade de se lembrar por onde passou
nos últimos metros;
- Ignorar sinais de estrada ou falhar saídas de
estrada;
- Dificuldade em manter uma velocidade constante;
- Efectuar uma condução desalinhada e agressiva.
Recomendamos aos Empresários e Profissionais,
Muito MAIOR ATENTO e acção sobre a apropriada
Formação CAPAZ seguindo-se aplicativos sobre as efectivas medidas preventivas nos respectivos domínios
de risco. Entende que a Sua organização tem realizado
actos efectivamente dedicados e preventivos?,...se me
permite a minha modesta e sincera opinião, ....Duvido !
Optamos e sempre pela valência preventiva, admitindo-se as constantes informalidades constatadas nos
procedimentos da maioria das actividades em progresso
em Moçambique... Com apreço e consideração!■

O Autarca – Jornal Independente, Sexta-feira – 22/02/19, Edição nº 3646 – Página 06/10
FONTE: INE – INSTITUTO NACIONAL DE ESTATÍSTICA – 10 DE FEVEREIRO DE 2017

O Autarca – Jornal Independente, Sexta-feira – 22/02/19, Edição nº 3646 – Página 07/10
FONTE: INE – INSTITUTO NACIONAL DE ESTATÍSTICA – 10 DE FEVEREIRO DE 2017

Ruth Moíses da Pátria é a nova Directora da Filial da
Beira do Banco de Moçambique
Beira O Autarca) – Ruth
Moíses da Pátria é a nova Directora da
Filial da Beira do Banco de Moçambique.
Recentemente designada para
o cargo pelo Governador do Banco de
Moçambique, Rogério Zandamela, a
nova Directora da Filial da Beira é
quadro senior do BM de longa data.
Ruth Moíses da Pátria antes da sua nomeação para a Direcção da Filial da
Beira do BM exercia as funções de Directora do Departamento de Tesouraria
e Reporte (DTR) do Banco de Moçam-

bique.
Na nova função, Ruth da Pátria substitui Carlos Melo Jó António,
ora nomeado para exercer o mesmo
cargo na Filial do BM de Xai-Xai, província de Gaza.
Carlos Melo Jó António que
veio à capital provincial de Sofala
transferido de Quelimane, onde exercia
a mesma função, dirigiu a Filial da
Beira do BM durante os últimos dois anos, tendo o seu exercício se destacado
pelo nível acelerado de execução das
obras da future sede da filial.■ (R)

Economia de Moçambique deve crescer 3,7% este ano
Maputo (O Autarca) – No relatório deste mês sobre as principais economias africanas, enviado aos clientes e a que
a Lusa teve acesso, a FocusEconomics antevê para Moçambique um crescimento de 3,7% para este ano e uma aceleração para 4,3% em 2020, mas alerta que “o forte peso da dívida vai continuar a ensombrar as perspetivas de evolução da economia”.
Trata-se de uma revisão em ligeira baixa de 0,1 pontos percentuais a anterior previsão de crescimento da economia do país.■
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ARTES PLÁSTICAS
Por: Afonso Almeida Brandão

MARIA TOSCANO RICO: UM «CHARME»
QUE LHE VEM DA PINTURA DISCRETA
Numa carta que, há alguns anos já, a pintora Clássica de Feição Naturalista, Maria Toscano Rico (19192006) me escreveu de Paris, dizia-me « (…) Um dos meus
interesses é trabalhar com uma idéia e deixá-la passar por
vários “meios visuais” nunca esquecendo, claro, a Pintura
Figurativa como se fossem línguas diferentes mas que exprimem a mesma tendência plástica, embora os temas e géneros sejam diversos. (…)» Transcrevo-o aqui, um pouco à
maneira de Epígrafe, para meu jeito e começo, e porque me
parece difícil dizer-se melhor, esclarecer de um modo tão
breve e tão directo, tão operacional, todo um complexo processo de mestiçagem de meios e de incorporações de motivos que rege a sua Obra ou o que, sempre conheci dela —
ao longo de quatro décadas de percurso ininterrupto que tive o privilégio de acompanhar. Para a Artista tratou-se ainda aquilo a que chamou uma “consciência da época”; tratava-se afinal de não submergir (misturando ao prazer, acho
eu) da multiplicidade endemoninhada e tentadora (também)
da informação e da sua apurada técnica pictórica; o ataque
desse “imenso polvo” sem lugar, nem Nação que, cada vez
mais, comanda os comportamentos quer dos lugares, quer
dos Países (ou Nações). E das pessoas, claro, e primeiramente. E, concluindo, imaginava ela que tudo, à época (e o
que fazia), “estava ligado por um fio invisível”, sustendo
cada partícula, cada pigmento de cor, cada parte da pintura.
Não será vã, ou simplesmente figura retórica esta
sua imagem do “fio invisível”; para além da cosedura envolvente do conhecimento actual do Mundo, se poderia,
ainda, metaforizar apelando para persistentes e míticas (ou
oníricas) observâncias, desde “o fio fiado e desenrolador”,
a cargo das terríveis bruxas do paganismo, ao fio do amor
arrastado pelos corredores do Labirinto e a outros ainda: de
salvação uns, como esse fio de Ariana, de amarração, de
corte súbito e trágico, tantos outros. Não indo tão longe,
não descendo tanto — relativamente aos temas de Retrato
que executou ao longo dos anos, envolvidos em fundos negros e transparentes (alguns), misteriosos e insólitos (outros) — não descendo tanto ao fundo das fontes arquetipais,

mas sabedora, porém, do enredante poder do fio da superfície, do fio do presente e de como ele é, ainda (e sempre)
um Criador da Vida, Maria Toscano Rico, utilizou-o, literalmente e ultrapassando a metáfora, fez dele o seu fio
construtor de facto, realmente, o fio da construção, o ele-

https://www.facebook.com/Jornal-O-Autarca-da-Beira-Mozambique-298173937184488/
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ros saberão
Toscano
Rico fará parte dos Anéis da

mento cerzidor da Tela, das muitas telas criadas por ela
quer para trabalhos em pequenas, médias ou grandes dimensões, quase evanescentes por vezes — também Belas
pinturas que hão-de ser (ou não!), certezas que hão-de ficar
(ou não) para Futura Memória, em Colecções Particular,
Institucionais e nos mais diversos Museus espalhados pela
Europa, Ásia e EUA que nos deixou ao longo de quase seis
décadas de percurso artístico. Só os Historiadores Vindou-

História de Arte para além do Séc. XXI.
Finalmente, terei de falar, agora, do «charme» destas Obras sempre à mercê de o não serem. O «charme» que
lhes vem de um traço discreto, de uma cor fria ou quente
que correm pela superfície da Tela ou do Platex; uma espécie de disputa ente a Inquietação e o Possível. Por isso nelas a solução Real do Naturalismo não veda o desejo. Seja
numa Paisagem de Campo, numa Marinha, num Casario de
Aldeia, num Monumento Público, numa Natureza Morta ou
Composição, géneros que a Pintora privilegiou, amiúde, na
sua vasta Obra Pictórica. Por vezes incompleta, em termos
de satisfação final da Autora, já que esta foi considerada
por Maria Toscano Rico como sendo a Fonte de Si Própria,
o Fio que a perseguiu ao longo da Vida. Por isso, também,
não é o «charme» o que conta nestas centenas de Quadros
que nos deixou, mas a construção visível, “o Fio Visível”
que tanto aprisionava como libertava os temas executados.
Julgamos que a Obra desta Artista de Grande Qualidade,
ainda está por escrever, catalogar e analisar convenientemente. O que aqui deixamos hoje não passa de um pequeno
contributo. Em suma: Obra Madura, Inteligente, Rica, Séria
e Sensível, Autónoma e Superior. Uma das mais consagradas que surgiram na Segunda Metade do Séc. XX e no início da Primeira Metade do Séc. XXI. Maria Toscano Rico
é, inquestionavelmente, uma Pintora de Raíz Clássica, dentro dos parâmetros de Feição Naturalista. E tem esse estado
de graça que é o de ter criado pelas próprias mãos Quadros
de uma Sensibilidade e Grandeza Ímpar, com o seu Universo pessoal como marca da Autora nele gravado. Mas é na
sua Presença contra as Asperezas e Injustiças do Ser Humano — e do Mundo em que viveu e vivemos todos, afinal!
— que resulta a Beleza com que as suas Obras perduram agora.■

Consulado Geral de Portugal em Maputo anuncia
abertura do Prémio Maria das Neves Rebelo de Sousa
Maputo (O Autarca) – O Consulado Geral de Portugal em Maputo anuncia que se encontra aberto até o próximo dia 28
de Fevereiro corrente o período de candidaturas ao Prémio Maria das Neves Rebelo de Sousa, organizado pela Câmara de Comércio Portugal-Moçambique (CCPM). O Prémio Maria das Neves Rebelo de Sousa, a atribuir anualmente, com início no ano de
2019, tem como finalidade reconhecer individualidades ou organizações que, pela sua relevância e pelo trabalho desenvolvido, se
tenham distinguido na área da Responsabilidade Social em Moçambique. O objetivo do Prémio distinguir individualidades ou organizações que tenham contribuído de forma decisiva e com particular impacto na sociedade moçambicana quer através de uma abordagem teórica (designadamente, com a introdução de novos conceitos, de novas metodologias ou da contribuição para a modificação de mentalidades), quer por via de uma abordagem prática (designadamente, de modalidades de apoio direto).■ (Redacção)

O seu Diário Electrónico Editado na Beira
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China doa 5.700 toneladas de arroz para vítimas das
calamidades em Moçambique
O Governo chinês vai apoiar as vítimas das calamidades naturais no centro e norte de Moçambique com 5.700 toneladas de
arroz, informou esta quinta-feira
um comunicado oficial.
O donativo resulta de parcerias estabelecidas no quadro da
visita de trabalho efetuada pelo
Presidente moçambicano, Filipe
Nyusi, à China, em setembro de
2018, refere o comunicado do Ministérios dos Negócios Estrangeiros e Cooperação de Moçambique.
O apoio, assinado há dias
pelo chefe da diplomacia moçambicana, José Pacheco, e o embaixador chinês em Moçambique, Su
Jean, servirá para “reforçar o programa de Segurança Alimentar e
prestar assistência as vítimas das
calamidades naturais no país”.
Em finais do mês passado,
as autoridades moçambicanas anunciaram a abertura de cinco
centros de acomodação na cidade
da Beira, centro do país, para acolher cerca de 18.300 pessoas desalojadas pela tempestade Desmond.
A estação de chuvas, entre
Outubro e Março, já provocou
trinta e seis mortes no centro e
norte de Moçambique, segundo
dados oficiais.■ (Redacção/ Observador)
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